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 مراجع حول كمال يوسف الحاج

 كتب
 )وفًقا للتسلسل األجبدّي(

 

 

  ّنماذج من األرشيف المتوّفر في مؤّسسة الفكر اللبناني 
 

صفحة، )كرّاس  40، 2014آذار  7لبنان، بيت الفكر، أسسّية كمال يوسف احلاج،  -، جونيه أيّام كمال الحاج .1
 (. 2014آذار  29خاّص صدر مبناسبة إجناز مؤّلفاته الكاملة وإطالقها يف 

 الحاج وزكي يوسف كمال مغنية، جواد محمد عند الفلسفيّ  التفكير في المنهجيّ  التباين ،الدين سعد سعدات جرب، .2
 .صفحة 353 ، 1990 بريوت، يوسف، القّديس جامعة الفلسفة، يف دكتوراه أطروحة محمود، نجيب

 جامعةالفلسفة،  يف دكتوراه أطروحةالحاج،  كمال فكر في القوميّ  المنحى وراء الطائفّية الخلفّياتالياس،  ،احلاج .3
 .صفحة 480 ،1984  جونيه، الكسليك،-القدس الروح

 اآلداب كّلّية، اللبنانّية الفلسفة، اجلامعة يف ماجستري رسالةالحاج،  كمال فلسفة في اللبنانّية القومّيةاحلاج، الياس،  .4
 .صفحة 180 ،1980 الفنار، ،والعلوم اإلنسانّية

 .1994دار عّواد للطباعة والنشر، ، عندما أتذّكر: قّصة عمراحلاج، ماغي األشقر،  .5
 ،التطبيقّية الفلسفة يف سرتما رسالة، وناصيف نّصار الحاج كمال فلسفة الطائفّية في لبنان بينالطرب، شادي فيليب،  .6

 .صفحة 285 ،2015  ،الفنار ،والعلوم اإلنسانّية اآلداب كّلّية ،اللبنانّية اجلامعة
 العربّية اللغة يف عليا دراسات دبلوم رسالةالحاج،  يوسف كمال عند النّصيّ  النمط في األدبّية الظاهرة بولني، ،عوجيان .7

 .صفحة 181 ،2004 ، الفنار،والعلوم اإلنسانّية اآلداب اللبنانّية،كلّّية اجلامعة ،وآداهبا
  جونيه، الكسليك،-القدس الروح الفلسفة، جامعة يف دكتوراه أطروحةالحاج،  يوسف كمال فلسفةفرح، سليم،  .8

 .صفحة 363 ،1985
 اآلداب كّلّية اللبنانّية، اجلامعة منشورات الفنار، الفلسفّية، السباعّية (:1976 – 1917الحاج ) يوسف كمال .9

 19 من ،احلاج يوسف كمال فلسفة حول السبع الندوات ذي املؤمتر أعمال، )صفحة 190 ،1983اإلنسانّية،  والعلوم
 يتضّمن جمموعة أحباث ومقاالت.و  ،1983 أيّار 26 إىل نيسان

 كتاب) ،صفحات 207 ، 2006 نيسان 2 احلديثة، الكرمي مطابع ،لبنان جونيه،ثالثين،  بعد الحاج يوسف كمال .11
يتضّمن ، و حريصا – عنيا بيت يف احلاج يوسف كمال الستشهاد الثالثني بالذكرى االحتفال مبناسبة صدر تذكاريّ 

 .كتاباته( من وخمتارات بيبليوغرافياجمموعة أحباث ومقاالت وشهادات مع 
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 أعمالصفحة، ) 172، 2015 اللويزة، سّيدة جامعة منشورات لبنان، -زوق مصبح الحاج،  كمال فلسفة في محاور .11
يتضّمن هذا املرجع ، و 2014آذار  29و 28يومي  ،اللويزة سّيدة جامعةمؤّسسة الفكر اللبنايّن يف  إليه دعت اّلذي املؤمتر

 جمموعة أحباث ومقاالت(.
َأَسسّية   –منشورات بيت الفكر فلسفة كمال يوسف الحاج في نصوص مختارة، ، (وتقدمي )متهيد احلاج، يوسف كمال .12

 .21-9ص  ،2015 جونيه، كمال يوسف احلاج،
 

 

 


